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Tárgy: A 3/20í9.{!.4.) Kt. határozat'- A Termáltechnika Kft. eladási ajánlata _ 6922 Földeák,

Petőfi Sándor utca 4. (899 hrsz) ingatlanra vonatkozóan -
módosítása

f öldeák község Képviselő-testülete

Fö!deák

Tisáelt Képviseló-testületl

A Képviselő'testÜlet 3/20í9'(l.4.) Kt. határozatában döntött a Termáltechnika Kft. eladásí
ajánlatáról * 6922 Földeák, Petófi Sándor utca 4. (899 hrsz) ingatlanra vonatkozóan.

A döntés értelmében a képviselő-testület az ingatlant nem vásárotja meg, egyben felhatalmaáa
a polgármestert, hogy a 2019. évi Kistérségí Üárási) Startmunka piogramna * a Mezőgazdasági
programelem tervezésekor az ingatlantulajdon vásárlás kerüljön beépÍtésre.

A Képviseló-testület nyilatkozott arról, amennyiben a Belügyminisztérium támogatni fogja a
közfoglalkoztatás keretében történő ingatlantulajdon-szerzést, az Önkormányzat élni kíván a Földeák
belterület 899 helyrajzi számú, 6922 Földeák, Petőfi u 4. szám alatti 1 137 Ílf alapterületii beltertileti
ingatlan megvásárlásával.

Afenti határozat módosítása szükséges, mivel a 20í9. évi Kistérségi $árási) startmunka program
- a Mezőgazdasági programelembe, akkor építhető be az ingátlán vásárIás, tra aciasveteli
elöszerződés van kötve az ingatlanra'
Az adásvételielőszerződéssel a szerzödő felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy késöbbi
idöpontban egymással szerződést kötnek. A szeződéskotés egy későbbi időpontbán a felek
egymással szemben vállalt fő kotelezettségei. Követelmény az elószerződés érvényes létrejöttéhez,
logy " 

felek a később megkötendő szerződés lényeges feltételeiben is megállapodjanak egymással.
Egy adásvételi elószerződés esetében a feleknek egy érvényes elószerződes ietre1ottehei minimum
az alábbiakban kell megállapodni írásban: az ingatlan megnevezése, az ingatlan vételára, a fizetés és
a birtokbaadás ütemezése, a tulajdon átruházás, mint célzott joghatás és nem utolsó sorban egy
későbbi időpont kikötése vagy feltétel meghatározása, amikor ezen tartalommal a felek szerződnái<
majd egymással.

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) előírja még, hogy az előszerződésre
(Ptk.6:73.$) az annak alapján kötendő szerződés szabályai az irányadók. Az éiőszerződést is csak
írásban lehet megkötni.

Az előszeződés egyik fontosjoghatása, amennyiben a felek érvényesen megállapodtak a lényeges
kérdéseket illetően, és valamelyik fél időközben mégsem kÍvánna szerződni, a bíróság az érvényes
előszerződés alapján később létrehozhatja a szerződést bármely szerződő fél kérelmére,lttewe a másik
fél akarata ellenére.

Ha az előszerződés megkötésének időpontja és a szerződés megkötésének idópontjia között
lényegesen megváltoznának az előszerződés megkötéskor fennálló köriilmények a szerzódés
megkótését bármely fél megtagadhatja abban az esetben, ha bizonyÍtja, hogy az előszerződés
megkötését követően olyan körtilmény állt elő, amely miatt az előszerződés változatlan feltételek melletti
teljesítése bármely fél lényeges jogi érdekét sértené. Bizonyítania kell azt is, hogy a körÜlmény
változása az előszerződés megkötésének időpontjában nem volt elórelátható, nem a hivatkozó fél



idézte elő, illefue a körulmény változása nem tartolk a fél rendes üzleti kockázatí körébe. A rendes
üzleti kockázat elsősorban piaci, gazdasági változást jelent, amellyel a szerződ(5 félnek általában
sámolnía kell" A feltételek együttes fennállása szükséges a szeződés megkötésének jogos
megtagadásához'

A Termáltechnika Kft. a 6922 Földeák, Petőfi Sándor utca 4. (s99 hrsz) ingatlanra vonatkozóan nettó
10 millió forint, bruttó 12 000 700 Ft eladási ajánlatot tett.

A fentlek flgyelembevételévet Javaalom, hogy a Földeák be|terület 899 hrEz alatt felvetí
termégzetben 6922 Földeák, Petöfl utca 4. szám alatt található kivett lpaÉe|ep megnevezé*ii
ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat kösgön adásvételi előszerzódést, az előezerződée
elkégzitégével Dr. Benke András {igyvédet (6900 Makó Széchenyi tér 7.l. em.7.) KAsz ezám:
360574í5) bízza meg, és a képviselŐ-testiilet 3l201g.(l.4.} Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítsa:

t 1' A Képviselő-tegtület a 3l2}g' (l.4') kt' határozatának 1. pontját hatályon
kívül helyezi'

2. A Képviselő{estttlet a312019.(l.4') Kt. határozat 3' pontját a következőkkel
egészíti ki:

A Képviseló-testület a Földeák belteriilet 899 hrsz alatt felvett, természetben
6922 Földeák, Petőfi u 4' szám alatti 1137 m2 alapterilletíi, kivett ípartelep
megnevezésii ingatlan tekintetében adáEvételi előszerződést köt a tulajdonos
Termáltechnika Kft-vel (6771 Szeged, Magyar u' 127. képviseli: Zsoldos
Sándor.usyvezető) a kölcsöniisen kialkudott vételárra - nettó í0 00o 000 Ft
+ 27o/o AFA azaz 1270a 000 azaz tizenkettőmillió-hétszázezer forint _ melyet
a Vevö Földeák Községi Önkormányzat az adásvételi Ezenődés
megkötéoével egyldejiileg, egy összegben fizet meg.

A Képviselő-tgetiilet a fent megjelölt ingatlanra vonatkozó szeződés _

legkésöbb 20í9. iúnius 30. napiáig történő - megkötéséhez hotzájárul,
adágvétoli szerződést köt, amennyiben a Belügymlnleztérium támogatni
fogja Földeá k Község I Ö nko rmányzat közfog la l ioztatás keretében történő
in gatl antulajdo n_ezerzését.

Amennyiben a Beltigyminisztérlum nem támogatja Földeák Községi
onkormányzat közfoglalkoztatáe keretóben történő ingatlantulajdon-
szeruéaét, a Képviaelö_testület adásvételi Ezerződés (vég-szerződés)
megkötéséhez nem járu| hozzá, azt nem köt..

A képviselö'testület az előazerzódás elké*zítésével Dr. Benke András
ügyvédet (6900 Makó Széchenyi tér 7. l. em.7.) KA$Z szám: 36057415) bízza
meg.

A Képviselő_testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az adágvételi el őszerződés megkÖtésére, alá írá gára.'

Tigáelt Képvioelő.tegttilet!

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem eló megtárgyalásra'

.........l201g.(l.í 6.)Kt.h.

HATÁRozATl JAVAsLAT



I{rg}', A 3/2019.(l.4.) Kt. határozat - Termáltechnika Kft. eladási ajánlata - 6922 Földeák, Petöfi
Sándor utca 4. (899 hrsz} ingatlanra vonatkozóan - módosÍtása

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/20í9'(l.4.} Kt.
határozat - Termáltechnika Kft. eladási ajánlata - 6922 Földeák, Petőfi
$ándor utca 4. (899 hrsz) ingatlanra vonatkozóan - módosÍtásáról szóló
előterjesáést megtárgyalta és az alábbi hatá rozatot hozza:

1. A Képviseló{estület a 3l2}g. (l.4.) kt' határozatának 1. pontját hatályon kívül
helyezi.

2. A Képviselő-testÍilet a 3l2a19.(l.4.) Kt. határozat 3. pontját a kóvetkezőkkel
r egészíti ki:

A Képvisel&testület a Földeák belteriilet 899 hrsz alatt felvett, természetben
6922 Földeák, Petőfi u 4. szám átatti t 137 m2 alapterületú, kivett ipartelep
megnevezésű ingatlan tekintetében adásvételi előszerződést köta tul'ajdonos
Termáltechnika Kft-vel (6771 Szeged, Magyar u. 127. képviseli: Zsoldos
Sándor iigyvezető) a kölcsönösen kialkudott vételárra - netió 10 00o 0oo Ft
+ 27o/o AFA azaz 127ao OO0 azaztizenkettőmillió-hétszázezer forint - melyeta Vevő Foldeák Községi Önkormányzat az adásvételi szerződés
megkötésével egyidejűleg, egy összegben fizet meg.

A Képviselö-testiilet a fent megjelölt ingatlanra vonatkozó szevődés _

legkésŐbb 20í9. június 30' napjáig történő _ megkötéséhez hozzájárul,
adásvételi szerzŐdést köt, amennyiben a Belügyminisztérium támogatni
fogja Fö ldeák Község i Önko rmá nyiat közfog la l ióztatás keretében tortena
ingatlantu!ajdon-szezését.

Amennyiben a Belügyminisztérium nem támogatja Földeák Községi
onkormányzat közfoglalkoáatás keretében történő ingatlantulajdon-
szezését, a Képviseló-testíilet adásvételi szerződés (vég-szeződés)
megkötéséhez nem iárul hozzá. azt nem köt.'

A képviseló-testület az előszeruődés etkészítésével Dr. Benke András
iigyvédet (6900 Makó széchenyi tér 7. l. em.7.) KASZ szám: 36057415) bízza
me9.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az adásvételi előszerződés megkötésére, alá írására'.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Errőlértesítést kap:
- Foldeák község Polgármestere
- Földeák_Órolaeat községekjegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pü.
- Termáltechnika Kft. (6771 Szeged, Magyar u. 127.)

Földeák' 20í9. január í1.
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Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2019. január 4-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésének jegyzókönwéből

3'20í9.(!.4.)Kt.h.

Tárgy: A Termáltechnika Kft. eladási ajánlata - 6922 Földeák, PetóÍi Sándor utca 4. (899 hrsz)
i ngatlanra vonatkozóan

HATÁRozAT

Földeák KözségiÖnkormányzat KépviselőtestÜlete a Termáltechnika Kft. 677í Szeged, Magyar u.
127. (képviseli: Zsoldos sándor ügyvezető) ajánlattevő tulajdonát képező Földeák belterület 899
helyrajzi számú, 6922 Földeák, Petőfi u 4. szám alatti 1137 m2 alapterÜletű belteríjleti ingatlant eladási ajánlatát megtárgya|ta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képvisel&testület Termáltechnika Kft. 6771 Szeged, Magyar u. 127. (képviseli: Zsoldos
Sándor ügyvezető) ajánlattevő által felajánlott Földeák, belterület 899 helyrajzi számú,6922
Földeák, Petófi u 4. szám alatti ingatlant nem vásárolja meg'

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi Kistérségi fiárási)
Startmunka programban _ a Mezőgazdasági programelem tervezésekor ingatlantulajdon
vásárlás keriiljön beép ítésre.

3. Amennyiben a Belügyminisztérium támogatni fogja a közfoglalkoáatás keretében történö
ingatlantulajdon-szerzést, az Önkormányzatélni kíván a Termáltechnika Kft. 6771 Szeged,
Magyar u. 127. (képviseli: Zsoldos Sándor Íigyvezető) ajánlattevó által felajánlott Földeák
belteriilet 899 helyrajzi számú, 6922 Földeák, Petőfi u 4' szám alatti 1 137 m2 alapterületíi
belterületi ingatlan megvásárlásával.

A Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére'

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erröl értesítést kap:_ Foldeák kpzség Polgármestere
- Földeák-oföldeák községek jegyzője
- Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal pÍi.
- Termáltechnika Kft. (6771 Szeged, Magyar u. 127 ')

Hajnal Gábor sk'
polgármester

RákÓczi Edit sk.
jegyzó távollétében:

Rakonczai Erika sk.
jegyz&helyettes

BéniAttila sk.
jkv.hit.

Dr. Varga Károly sk.
jkv.hit.

--W6LMÁr,*
kiv.hit.


